
Rupniów, 13.03.2020r. 

LIST DO RODZICÓW 

Szanowni Państwo, 

Przerwa od zajęć nie jest „kolejnymi feriami”, dlatego uczniowie powinni wykorzystać ją 

na dalszą naukę – podkreślił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.  

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele w najbliższym 

czasie za pośrednictwem m.in. strony internetowej n/szkoły będą wspierali uczniów                   

i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Serdecznie Państwa proszę 

o zmotywowanie dzieci do takiego zorganizowania sobie czasu, by pięć dni w tygodniu 

„były w szkole”. Czynimy to w trosce o zachowanie ciągłości ich rozwoju intelektualnego                 

i poznawczego. W razie problemów merytorycznych nauczyciele będą do Waszej i Waszych 

dzieci dyspozycji w formie kontaktów za pomocą poczty elektronicznej (adresy dostępne                  

na naszej stronie: https://www.sprupniow.pl/ w zakładce „Kontakt”). 

Drodzy Rodzice, 

Szkoły, przedszkola i uczelnie – zgodnie z decyzją rządu – zamykają swoje drzwi, 

przynajmniej na dwa tygodnie. Przedstawiciele władz apelują, by nie traktować tego jako 

czasu ferii, a zdecydować się na izolację w domu.  

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił 

pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów 

zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. 

Zachowujmy się odpowiedzialnie. Pamiętajmy też o podstawowych zasadach higieny. 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zależy od tego, czy będziemy zdyscyplinowani i jak jako 

społeczeństwo będziemy stosować się do zaleceń – przestrzega wiceminister zdrowia 

Waldemar Kraska. Wiceminister zaapelował, by najbliższe dwa tygodnie spędzić                      

w domu, unikając spotkań towarzyskich i rodzinnych. 

Proszę, by dzieci i młodzież, a w miarę możliwości również dorośli, zostali w domu. 

Świadomi konsekwencji nie ryzykujmy zakażenia koronawirusem siebie, swoich bliskich ani 

większej ilości osób. Wytłumaczmy i egzekwujmy od dzieci i młodzieży realizację zaleceń 

dotyczących naszej izolacji. Zainteresujmy się sytuacją ludzi starszych, w tym naszych 

sąsiadów, jeśli trzeba, zróbmy im zakupy, lecz nie narażajmy ich na bezpośredni kontakt                   

z nami- są przecież „w grupie ryzyka”.  

Proponuję również, by wykorzystać ten czas jako okazję do wzmocnienia miłości i więzi                         

z własnymi dziećmi, porozmawiania o ich radościach i smutkach, przekonania ich, jak bardzo 

są dla nas ważne. 

Serdecznie Państwa zachęcam do sprawdzania na bieżąco informacji i zaleceń 

zamieszczanych przez Ministerstwo Zdrowia, GIS, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz               

na stronie n/szkoły. 
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